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MARTINUS MAGAZINE: maand december 2019 

 

Belangrijke data 

Maandag 2 december Clinic handbal 

Dinsdag 3 december Schoolverpleegkundige GGD op school 

Donderdag 5 december Sinterklaasfeest op school – u ontvangt de informatie via 
Social Schools 

Vrijdag 6 december Studiedag 
Alle kinderen zijn vrij 

Dinsdag 10 december Jeugdarts GGD op school 

Donderdag 19 december Kinderen om 12.00 uur vrij 
’s Avonds Kerstviering op school – u ontvangt de informatie 
via Social Schools 

Donderdag 19 december Martinus Magazine 5 uit 

Vrijdag 20 december Kinderen om 12.00 uur vrij 

Maandag 23 december 2019 tot en 
met vrijdag 3 januari 2020 

Kerstvakantie 
Alle kinderen zijn vrij 

Maandag 6 januari Luizencontrole 

 

  



Beste ouders en verzorgers, 

Geniet u ook zo van de gezellige sfeer op school? Sinds vorige week is onze school weer omgetoverd 

in Sinterklaassfeer. Wat een leuke en gezellige versieringen op de ramen en in de school.         

Bedankt ouders voor de verzorging hiervan! 

Op dinsdag 17 december heeft Gido Rooijakkers zijn laatste werkdag in groep 7-8. Bij deze wil ik Gido 

heel hartelijk bedanken voor zijn inzet voor deze groep en voor onze school. Donderdag 19 december 

komt Hanneke Polman weer terug van haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. Samen met Mendy 

Mom zal zij tot aan de zomervakantie deze groep begeleiden. Welkom terug Hanneke. 

Gisteren (donderdag 28 november) zijn de sollicitatiegesprekken gevoerd voor een 

onderwijsassistent(e). Het betreft een tijdelijke vacature die vrij is gekomen aangezien Thijs Fleming 

onze school gaat verlaten om dichter bij zijn huis te kunnen gaan werken. Thijs heeft op vrijdag 20 

december zijn laatste werkdag. 

Carin Schepers is aan het herstellen. Zij zal voorlopig nog niet op school aanwezig zijn. Ook na de 

kerstvakantie zal ik de waarneming van Carin voortzetten en blijft Koen Egging op de donderdag 

vrijgesteld van zijn groep om ondersteunende taken te kunnen verrichten. 

Hartelijke groeten, Mandy van Ampting. 

 

Welkom nieuwe leerlingen 

Floor Geurds in groep 1A (geel),                                                                                                                   

Thijmen Willems in groep 1B (groen)   

Naomy Klaassen in groep 1C (roze) 

Mika Matze in groep 2A (geel) 

Noa Matze in groep 4A (blauw) 

Lasse de Bruïne in groep 5B (rood) 

We hopen dat jullie allemaal een fijne start hebben gehad en dat jullie je snel thuis voelen op onze 

school!  

 

Oproep voor schoolbasketbal toernooi 2020 

Op woensdag 15 januari a.s. van 14:00 tot 17:00 uur organiseert Basketbalvereniging De Basketiers 

’71 een schoolbasketbaltoernooi! Dit unieke evenement wordt georganiseerd voor alle kinderen van 

groep 7 en 8 uit de gemeente Zevenaar en is geheel gratis. 

De locatie is Sporthal Heerenmaten. 

 



Een team bestaat uit 5 personen. Lijkt het je leuk om hier aan deel te nemen? Geef je dan samen met 

je klasgenoten op. Dit kan door een mail te sturen aan Petra of Jerney. Doe dit voor 29 november 

a.s.; wij zorgen dan voor aanmelding bij de organisatie van het toernooi. 

  

Sportieve groet, Petra en Jerney 

Petra-joost@online.nl     Frank.jerney@kpnmail.nl 

 

 

Wie staan hier in 2020?  

Word jij de nieuwe schoolprins, prinses, adjudant of wil je in de raad van 11 van de Martinusschool 

2020? 

Vrijdag 13 december kun je je in de klas opgeven en gaan we stemmen wie dit jaar in de spotlights 

mogen staan! Als je prins/prinses wilt worden, maak dan vast goed reclame voor jezelf, zodat de 

andere kinderen weten dat ze op je kunnen stemmen…. Zo heb je meer kans! 

Mocht je erbij willen, dan checken we z.s.m. je ouders. Na het stemmen en de goedkeuring, kiest de 

prins zelf uit de aanmeldingenlijst wie zijn adjudant en hofdames worden. Voor de raad van 11 kun je 

je ook opgeven. We beginnen met de hoogste groepen en vullen met de lagere groepen aan, indien 

nodig via loting. 

De schoolprins en zijn gevolg worden tijdens de jeugdpronkzitting op zondag 26 januari 2020 bekend 

gemaakt in een leuke act. Zaterdagmiddag 25 januari hebben we hiervoor de generale en we 

oefenen hiervoor 2 x na schooltijd op de woensdagmiddag. 
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Vrijdag 21 februari zijn jullie de belangrijkste kinderen op school tijdens het schoolcarnaval. Vinden 

jullie het leuk, dan zouden jullie als prins en gevolg een eigen wagen kunnen maken voor de 

carnavalsoptocht op school. 

Dus als je je opgeeft voor prins en gevolg, houd er dan rekening mee dat je in ieder geval kunt op 

onderstaande data: 

Wat? Waar? Wanneer?                 

2020 

Hoe laat? 

Oefenen 

prinswisseling 

Martinusschool Woensdag 15 en 22 

januari  

14.00 – 15.00 uur   

Generale repetitie Schuttersgebouw 

St.Anna 

Zaterdag 25 januari 14.30 uur 

Jeugdpronkzitting  Schuttersgebouw 

St.Anna 

Zondag 26 januari 13.15 uur  

Schoolcarnaval Martinusschool Vrijdag 21 februari Onder schooltijd 

Neonparty St Anna Vrijdag 21 februari 19.30-21.30uur 

 

Met carnaval zelf zijn er verder geen verplichting voor het gevolg. De prins en adjudant worden wel 

uitgenodigd voor de zaterdagochtend en dinsdagmiddag door de carnavalsverenigingen. Voor de 

prins is het natuurlijk wel gezellig deze leuke feestjes samen met de raad van 11 te vieren, dit is in 

overleg met ouders. 

Om dit alles te organiseren zijn wij op zoek naar ouders die het leuk vinden ons te helpen met 

bijvoorbeeld decor maken, tekstschrijven voor prinswisseling of spelletjes. Het is toch geweldig dit 

voor school en de kinderen te kunnen doen! Heb je vragen of interesse? We horen het graag. 

Groetjes namens de jeugdpronkzitting 

Mariëlle van Zelst en Annet Wouters 06-29 37 26 73 

 

Opvang door ELMO 

 

Opgeven per mail info@elmo-kinderopvang.nl of telefonisch 0316-340200 tussen 9:00 – 16:00 uur. 

Voor meer info: www.elmo-kinderopvang.nl (site) info@elmo-kinderopvang.nl (mail) 
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